
 

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 

DYREKTORA WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO 

z dnia 1 lutego 2018 

w sprawie uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza/lekarza dentystę 

zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 371) zarządza się, co następuje. 

 

§ 1 

1. Wprowadza się zasady uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza/lekarza 

dentystę zatrudnionego, bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym 

2. Zasady określone w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

DYREKTOR 

WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO 

 

/-/ gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do zarządzenia nr 19/2018 

z dnia 1 lutego 2018 

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA ZGODY NA ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI 

PRZEZ LEKARZA/LEKARZA DENTYSTĘ ZATRUDNIONEGO, BĄDŹ PEŁNIĄCEGO 

SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 

 

Celem zasad jest określenie postępowania dotyczącego wszystkich czynności potrzebnych dla 

uzyskania zgody od Wojskowego Instytutu Medycznego, jako pracodawcy, na rozpoczęcie 

specjalizacji przez lekarza/lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową  

w Wojskowym Instytucie Medycznym. 

 

OPIS POSTĘPOWANIA 

1. Lekarz/lekarz dentysta zatrudniony, bądź pełniący służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym 

(nie dotyczy lekarzy stażystów) przed udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym organizowanym 

przez MON, MSWiA lub Wojewodę uzyskuje zgodę pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji na 

podstawie prawidłowo wypełnionego wewnętrznego wniosku. 

2. Wniosek o uzyskanie zgodny na rozpoczęcie specjalizacji przed planowanym przystąpieniem do 

postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest sieci intranet.wim w zakładce Nauka. 

3. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać: 

 wnioskowaną dziedzinę medycyny, 

 postępowanie kwalifikacyjne (1-31.03 /1-31.10), 

 organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne (MON, MSWiA, Wojewoda), 

 planowany termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, 

 planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, 

 proponowane miejsce realizacji szkolenia specjalizacyjnego, 

4. Wygenerowany przez lekarza/lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę w WIM 

wniosek opiniuje Wydział Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz, następnie wniosek 

kierowany jest do kierownika komórki organizacyjnej WIM, w której wnioskujący jest 

zatrudniony bądź pełni służbę w celu opinii w zakresie potrzeb o wnioskowana specjalizację. 

Kierownik komórki organizacyjnej WIM ma możliwość wyboru jednej z dwóch opcji  (tak lub 

nie). W obu przypadkach niezbędne jest uzasadnienie decyzji kierownika komórki organizacyjnej 

WIM. Wniosek w dalszej kolejności kierowany jest do opinii Komendanta CSK MON WIM oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych WIM. Informacja uwzględniająca decyzję poszczególnych 



 

przełożonych zwrotnie kierowana jest do wnioskującego oraz Oddziału Administracyjno- 

-Mobilizacyjnego (OAM). 

5. W przypadku decyzji pozytywnej Dział Zatrudnienia (OAM) przygotowuje dla wnioskującego 

lekarza/lekarza dentysty umowę lojalnościową – obowiązującą od momentu rozpoczęcia 

specjalizacji. Podpisanie przez strony ww. umowy kończy wewnętrzny proces uzyskania zgody 

pracodawcy na udział w postępowaniu kwalifikacyjnym o rozpoczęcie specjalizacji. 

6. Wniosek wewnętrzny lekarza, lekarza dentysty zatrudnionego bądź pełniącego służbę w WIM 

zawierający opinie przełożonych wraz z informacją o podpisaniu umowy lojalnościowej 

kierowany jest do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Centrum Kształcenia 

Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej (CKPDZiSM WKPL)  

w celu dalszego procedowania (tj. uzyskania na wersji papierowej podpisu i pieczęci Komendanta 

CSK MON WIM oraz Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych WIM). Oryginał wniosku 

wewnętrznego zawierającego podpisy i pieczęcie służbowe lekarz/lekarz dentysta WIM odbiera  

w CKPDZiSM WKPL. 

7. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz/lekarz dentysta składa Wniosek  

o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w formie wniosku 

elektronicznego w system informatyczny dostępny pod adresem: 

https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych 

dokumentów. Dodatkowo lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniący służbę lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez 

Ministra Obrony Narodowej (lekarz MON) dostarcza do Departamentu Wojskowej Służby 

Zdrowia opinię przełożonych dot. odbywania szkolenia specjalizacyjnego. 

 

 

 

Dz. Ustaw Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. 

Poz. 125 
OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp

